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Medverkande i planarbetet 

Detaljplanen har upprättats av handläggare i Mörbylånga kommun och av konsult på 

Tyréns AB. Följande personer har medverkat i planarbetet: 

Mörbylånga kommun: 

Anita Karlsson  Planarkitekt 

Marie-Christine Svensson  Stadsarkitekt 

Magdalena Andersson  Miljöhandläggare 

Billy Gidö   VA-ingenjör 

Roland Nanberg  Landskapsingenjör 

Bengt Johansson  Mark- och exploateringschef 

Katrin Harmander  Gatuingenjör 

Tyréns AB: 

Johan Gustavsson  Planarkitekt 

Ida Blomqvist  Landskapsarkitekt 

 

Mörbylånga 2017-11-23 

 

Anita Karlsson  Marie-Christine Svensson 

Planarkitekt   Stadsarkitekt 

Inledning 

Plankartan med planbestämmelser är detaljplanens viktigaste handling och är det 

dokument som är juridiskt bindande. Planbeskrivningen, detta dokument, är till för att 

beskriva detaljplanens syfte och dess förutsättningar och förändringar. I 

planbeskrivningen ingår också beskrivningar av planens konsekvenser och hur det är 

tänkt att planen ska genomföras. 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan ska upprättas när det ska byggas nytt eller när bebyggelse ska förändras 

eller bevaras. Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och 

vattenområden och redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, privat 

kvartersmark och vattenområden ska se ut. En detaljplan medför i princip en rätt att 

bygga i enlighet med planen under en särskild genomförandetid, som är minst 5 år och 

högst 15 år. Planen är bindande vid prövning av lov. Detaljplanen reglerar även andra 

rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägare och samhället utan också 

markägare emellan. 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten. Detta kallas ofta det 

kommunala planmonopolet och innebär att det är kommunerna som antar planer inom 

de ramar som samhället bestämt. Det kommunala planmonopolet innebär att kommunen 

bestämmer om planläggning ska komma till stånd eller inte. 
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Detaljplaneprocessen standardförfarande 

Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med utökat eller standardplanförfarande. 

Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer de samma mönster. I det 

här fallet upprättas detaljplanen med standardförfarande och nedan följer en kortare 

beskrivning av processen, se även figuren nedan. 

Samråd 
Under samrådet är ett första förslag till detaljplan allmänt tillgängligt under minst fyra 

veckor. Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter och kunskap från de som berörs 

av planen. Under samrådet ska länsstyrelsen, kända sakägare samt andra som har ett 

väsentligt intresse av planförslaget ges möjlighet att lämna synpunkter. 

Granskning 
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och 

eventuella ändringar görs i planhandlingarna. Därefter görs det nya planförslaget 

allmänt tillgängligt för granskning under minst två veckor. Inför granskningen ska 

kommunen underrätta dem som berörs av förslaget. Under granskningen är det återigen 

möjligt att lämna in synpunkter på förslaget. 

Antagande och laga kraft 
Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och 

eventuella ändringar görs i planhandlingarna. Detaljplanen prövas sedan för antagande 

av Miljö- och Byggnadsnämnden. Om inga överklaganden inkommer vinner 

detaljplanen laga kraft tre veckor efter det att protokollet från Miljö- och 

Byggnadsnämnden anslås. 

 

 

 

  Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Här befinner vi oss nu 

Möjlighet att inkomma med synpunkter 
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Syfte och omfattning 

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med bostäder vid Safirvägen och 

Smaragdvägen i Färjestadens tätort. 

Sammandrag av planförslaget 

Området planläggs för ett kvarter med bostadsbebyggelse där befintliga bostadshus 

finns, för en lokalgata längs kvarterets nordöstra sida samt för en yta med naturmark 

längs gatan. Naturmarken möjliggör en gång- och cykelväg. 

Bakgrund och uppdrag 

Ansökan om planändring för fastigheterna Björnhovda 25:395, 25:396, 25:397, 25:399 

och 25:400 i Färjestadens tätort inkom 2016-05-19.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-11-24 § 160 att ställa sig positiv till att 

pröva ansökan om detaljplan. 

Plankostnadsavtal har tecknats mellan kommunen och BoKlok Housing AB. 

Handläggning och tidplan 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om samråd i maj 2017. 

Beslut om granskning i september 2017. 

Antagande av detaljplanen i november 2017. 

Laga kraft i december 2017. 

Handlingar 

Till denna detaljplan hör följande handlingar: 

• Plankarta med planbestämmelser, daterad 2017-09-21. 

• Planbeskrivning, daterad 2017-09-21. 

• Checklista för miljöbedömning, daterad 2017-05-18. 

• Beslut angående ställningstagande om miljöbedömning, upprättad 2017-08-31. 

• Checklista för sociala konsekvenser, daterad 2017-05-18. 

• Grundkarta, daterad 2017-07-11. 

• Bullerberäkning, daterad 2017-05-09. 

• Illustrationsplan, daterad 2017-09-21. 

• Aktuell fastighetsförteckning 

Läge och areal 

Planområdet omfattar drygt 1 hektar och är beläget vid Safirvägen och Smaragdvägen, 

drygt 1 kilometer från Färjestadens centrum.  



 
Antagandehandling 
Detaljplan för Björnhovda 25:395 m.fl. (Safirvägen) 
Sida 6 

Markägoförhållanden 

Fastigheterna Björnhovda 25:2, 25:395, 25:396, 25:397, 25:399 och 25:400 ägs av 

Mörbylånga kommun. Fastigheten Björnhovda 25:339 ägs av Mörbylånga Bostads AB. 

Fastigheterna Björnhovda 25:398, 25:401, 25:402 och 25:403 är privatägda. 

Förutsättningar 

Natur 

Landskap 
Planområdet består idag av en större öppen 

yta i nordväst och av villatomter i sydost. 

Den öppna ytan är täckt av grus, 

makadam, lågt sly och enstaka träd 

grupperade i den norra delen. Längs 

Safirvägen och Smaragdvägen finns större 

stenar utlagda som avgränsning mot 

gatorna. Den obebyggda delen av 

planområdet upplevs idag som en 

”ofärdig” yta som väntar på att bebyggas 

och som drar ner det visuella intrycket av 

området. De stora stenarna, gatorna och 

bebyggelsen ger området en tydlig 

avgränsning men den öppna ytan ger en 

ödslig karaktär och en otydlig rumslighet. 

Lek och rekreation 
I direkt anslutning till planområdet ligger 

Färjeparken med större lekplats, 

äventyrsbana för barn, skateboardpark, 

boulebana, multiarena och 

parkouranläggning. Här finns även 

sporthallen Färjehallen med bl.a. 

tennisbanor, badmintonbanor, 

volleybollplan och innebandyplan.  

Motionsspår finns intill Grövleplan drygt 1 

kilometer nordost om planområdet. 

Därutöver finns gång- och cykelvägar som 

ansluter till natur- och parkområden i 

planområdets närhet. 

Vegetation och djurliv 
I anslutning till befintlig bebyggelse finns anlagda trädgårdar med tillhörande 

vegetation. Utöver det finns det ett fåtal yngre ekar i planområdets norra del och spridda 

inslag av sly. 

Planområdet ligger inom stadsmiljö och hyser inga utpekade värdefulla livsmiljöer för 

växter eller djur. 

Färjeparkens lekplats 

Planområdet sett från norr (överst) resp. 

öster (nederst). 
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Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga av kommunen kända fasta fornlämningar. 

Anmälningsplikt råder enligt Kulturminneslagen om fornlämning påträffas. 

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden 
Planområdet är i stort sett plant och är beläget cirka 12 m ö h. 

Enligt SGU:s geologiska kartor består jordarten i planområdet till största delen av 

postglacial finsand med hög genomsläpplighet. 

Byggnadskultur och gestaltning 

Arkitektur 
Bebyggelsen i och i anslutning till planområdet har uppförts under de senaste fem åren 

och består av friliggande villabebyggelse, två mindre flerbostadshus samt Färjestadens 

Hälsocentral. Området är inte färdigutbyggt och vissa av villatomterna runt planområdet 

är därför tomma. Villabebyggelsen är i ett eller ett och ett halvt plan och har till stora 

delar en traditionell byggnadsstil med träfasader i klassiska färger, sadeltak och i vissa 

fall takkupor. Tomtstorlekarna ligger på omkring 1000 m2. Flerbostadshusen och 

Hälsocentralen norr om planområdet är i två plan och har ett modernare uttryck med 

bl.a. pulpettak och putsade fasader. 

 

 
Kulturhistoria 
Inom planområdet finns inga tydliga kulturhistoriska lämningar. 

Tillgänglighet 
Planområdet är plant och saknar fysiska hinder för människor med olika 

funktionsnedsättningar. 

Flygfoto över planområdet samt 

befintlig bostadsbebyggelse i 

anslutning till planområdet. 
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Bostäder 
De fyra friliggande bostadshusen inom planområdet är relativt nybyggda och är 

äganderätter. Samma typ av bostäder finns även väster, söder och sydost om 

planområdet. Flerbostadshusen nordväst om planområdet är hyresrätter. 

Arbetsplatser och service 
I direkt anslutning till planområdet ligger Färjestadens hälsocentral, sporthall samt 

Smaragdskolan (årskurs 5-6). Detaljplan för en ny 7-9-skola i samma område har vunnit 

laga kraft våren 2017. Färjestadens skola (årskurs F-4) ligger cirka 1,5 kilometer norr 

om planområdet och gymnasium finns i Kalmar. Kommersiell service av olika slag och 

viss kommunal service finns i Färjestadens centrum cirka 1,5 kilometer nordväst om 

planområdet. Serviceutbudet är koncentrerat till Storgatan samt till köpcentrat Ölands 

Köpstad. 

Gator och trafik 

Tillgänglighet och orienterbarhet 
Via gatunätet och befintliga gång- och cykelvägar är planområdet tillgängligt från alla 

väderstreck. Safirvägen och Smaragdvägen som omger planområdet ger det en tydlig 

rumslig avgränsning som gör det överblickbart och lättorienterat. 

Gatunät 
Safirvägen och Smaragdvägen är lokalgator. Cirka 80 meter nordost om planområdet 

går Järnvägsgatan som är en huvudgata mot nordväst in till Färjestadens centrum. 

Övriga gator i planområdets närhet utgörs av lokalgator inom de olika villaområdena 

samt till Färjehallen och Smaragdskolan. 

Gång- och cykelvägar 
Från planområdet går gång- och cykelvägar inom naturmark dels mot nordväst i 

anslutning till Hälsocentralen och dels mot sydost till Färjeparken, Färjehallen och 

Smaragdskolan. Gång- och cykelvägar finns också längs delar av Järnvägsgatan och 

längs Äppelvägen mot nordost. I kommunens översiktsplan finns ett utpekat framtida 

gång- och cykelstråk längs Järnvägsgatan. 

Kollektivtrafik 
I nära anslutning till planområdet ligger hållplatsen Järnvägsgatan som trafikeras av 

stadsbuss 404 in till Färjestadens centrum och vidare mot Kalmar med god turtäthet. 

Från olika hållplatser i Färjestadens centrum går även flera regionbusslinjer mot bl.a. 

Kalmar, Borgholm och Mörbylånga. 

Parkering och utfarter 
Inom planområdet och i närområdet finns inga separata parkeringsplatser utan parkering 

sker på egna fastigheter. Undantaget är vid Färjehallen och Smaragdskolan där en större 

kommunal parkering finns. I anslutning till Hälsocentralen finns en besöksparkering. 

Villabebyggelsen, flerbostadshusen och Hälsocentralen har utfarter mot Safirvägen 

respektive Smaragdvägen. 

Räddningsvägar 
Räddningstjänsten har god tillgänglighet till planområdet via Äppelvägen, Safirvägen 

och Smaragdvägen. 
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Teknisk försörjning 

Vatten, brandvatten och spillvatten  
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vatten- 

och spillvattenledningar finns förlagda i anslutning till planområdet längs Safirvägen 

och längs delar av Smaragdvägen. 

På Öland råder en generell vattenbrist. Det påverkar dock inte kommunens utbyggnad 

av vatten och avlopp utan detta löper på enligt gällande VA-plan. För att säkra framtida 

vattenförsörjning har en vattenledning dragits från fastlandet till Öland och under hösten 

2016 genomfördes helikopterflygningar över Öland för att undersöka var nya 

vattenförekomster kan vara lokaliserade. 

Närmaste brandpost finns i anslutning till fastigheten Björnhovda 25:395. 

Dagvatten 
Planområdet ligger inom ett generellt dagvattenflöde som kommer från nordost och rör 

sig neråt mot Kalmarsund. Dagvattenledningar finns förlagda längs Safirvägen och 

Smaragdvägen. I Färjeparken, nordost om planområdet, finns ett dagvattenmagasin. 

El och tele 
E.ON ansvarar för elförsörjningen i området. Elledningar finns förlagda längs 

Safirvägen och Smaragdvägen. 

Skanova är nätägare för teleledningar i området. Teleledningar finns förlagda längs 

Safirvägen och Smaragdvägen. 

Avfall och värme 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) ansvarar för avfallshanteringen i området. 

Närmaste återvinningsstation finns vid korsningen Skogsgatan/N. Sandåsgatan, cirka 

700 meter från planområdet. Färjestadens återvinningscentral ligger på Industrigatan 

knappt 2 kilometer nordost om planområdet. 

Fjärrvärmeledningar finns förlagda i anslutning till planområdet. 

Hälsa och säkerhet 

Översvämning 
Planområdet ligger inte inom riskområde för översvämning.  

Värme, torka och vind 
Planområdets läge bland befintlig småskalig bebyggelse samt att det idag är obebyggt 

och till största delen inte innehåller hårdgjorda ytor ger i nuläget gynnsamma värme- 

och vindförhållanden.  

Skred och erosion 
Planområdet är inte beläget inom område med risk för skred eller erosion. 

Förorenad mark 
Inga kända markföroreningar finns inom planområdet. 
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Radon 
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon enligt kommunens översiktliga 

radonkartor. 

Trafik 
Närmaste huvudgata är Järnvägsgatan som har en beräknad årsdygnstrafik (ÅDT) på 

1160 fordon per dygn. Safirvägen har en uppmätt årsdygnstrafik (ÅDT) på 125 fordon 

per dygn. I den norra änden fungerar Safirvägen som angöring till Hälsocentralen och 

det förekommer dock att Safirvägen används för viss genomfartstrafik som egentligen 

är tänkt att gå via Granitvägen längre västerut. Smaragdvägen har en begränsad 

trafikmängd och nyttjas främst av trafik till och från bostadsbebyggelsen. 

Buller 
Närmaste större trafikbullerkälla är Järnvägsgatan som är belägen cirka 80 meter 

nordost om planområdet. Avståndet mellan Järnvägsgatan och den planerade 

bebyggelsen gör att bullernivåerna inom planområdet inte bedöms överskrida några 

riktvärden för bostadsbebyggelse. 

Förändringar 

Natur 

Landskap 
Detaljplanen innebär att ny 

bostadsbebyggelse uppförs i den 

del av planområdet som idag är 

obebyggd. Jämfört med tidigare 

detaljplan medges även 

sammanbyggda bostadshus. I 

samband med exploatering 

försvinner den helt öppna ytan 

vilket förändrar landskapsbilden i 

området. Radhuslängor är tänkta att 

uppföras längs med Safirvägen och 

Smaragdvägen vilket skapar en 

tydligare kvartersbildning där 

bebyggelsen avgränsar gaturummen 

runtom. Innanför 

radhusbebyggelsen skapas en 

gemensamhetsyta med inslag av 

träd och planteringar. 

Egenskapsbestämmelsen n1 reglerar 

att en växtridå ska finnas längs 

fastighetsgränsen mot de fyra 

villatomterna i planområdets södra 

del. 

Exploatörens illustrationsplan över planerad 

radhusbebyggelse. 
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Lek och rekreation 
Enligt exploatörens skisser är tanken att en grön gemensamhetsyta skapas i 

bostadskvarterets mitt. I gemensamhetsytan bildas en grön miljö som tillgängliggörs 

genom mindre gångstråk mellan radhusbebyggelsen. Därmed får de boende i kvarteret 

en småskalig rekreationsmiljö. 

Inom ytan i kvarterets mitt kan lekredskap uppföras, men närheten till Färjeparken ger 

området god tillgänglighet till lek och rekreation även om så inte blir fallet.  

Vegetation och djurliv 
Vid Hälsocentralen i planområdets norra del samt längs Smaragdvägens nordöstra sida 

planläggs ytor för naturmark (NATUR). Vid Hälsocentralen är den planerade 

naturmarken idag gräsbevuxen och omger parkeringsplatsen. Längs Smaragdvägen 

ingår den planerade naturmarken i Färjeparkens grönområde. 

I samband med planens genomförande kommer befintlig vegetation inom 

kvartersmarken att bli svår att bevara. De träd som finns idag bör ersättas med nya träd 

och planteringar i den friyta som är tänkt att anläggas i kvarterets mitt. Längs 

fastighetsgränsen mot befintliga villatomter ska en växtridå anläggas (n1). Växtridån bör 

lämpligen bestå av en tät variation av buskar träd så att den gröna miljön i kvarterets 

mitt stärks och så att den befintliga bebyggelsen får ett skydd mot insyn. 

Byggnadskultur och gestaltning 

Arkitektur 
Kvartersmarken planläggs för bostäder 

(B). I delen med befintlig friliggande 

bebyggelse görs inga större förändringar 

av planbestämmelserna jämfört med 

gällande detaljplan utan dessa anpassas till 

rådande förhållanden.  

De planerade radhusen är tänkta att 

uppföras enligt BoKloks radhuskoncept 

med 2-3 lägenheter i varje länga, totalt 16 

lägenheter enligt exploatörens skisser. 

Byggnaderna är tänkta att ha två våningar, 

ljus träpanel och svagt lutande sadeltak. 

Färgsättningen regleras genom 

egenskapsbestämmelse f1. Volymen och 

skalan kommer därmed att vara enhetlig 

med de flerbostadshus som finns vid 

Safirvägen nordväst om planområdet. 

Byggnadernas gestaltning med träpanel, 

färgsättningen och sadeltaken kommer att 

samspela med den befintliga 

villabebyggelsens stil. 

För radhusbebyggelse gäller att största 

byggnadsarea får vara 1200 m2, varav maximalt 200 m2 får vara sammanhängande (e1). 

Visualiseringar av planerad BoKlok-

bebyggelse 
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Tillåten nockhöjd är maximalt 7,6 meter. Själva radhusen ska placeras minst 6 meter 

från gatan, komplementbyggnader ska ligga minst 1 meter från gatan och 

huvudbyggnader får sammanbyggas (p1). I det fall denna del av området bebyggs med 

friliggande bostadshus gäller samma bestämmelser som för den andra delen av 

planområdet. 

Kulturhistoria 
Detaljplanen har ingen påverkan på några kulturhistoriska värden. Ny bebyggelse 

knyter i sin skala och gestaltning an till den befintliga bebyggelsen i området. 

Bostäder 
Planens genomförande innebär ett tillskott på 16 bostäder i form av radhuslägenheter. 

Gator och trafik 

Gatunät 
Norra delen av Smaragdvägen samt korsningen mot Safirvägen ingår i planområdet och 

planläggs som LOKALGATA. 

Angöring och utfarter 
Planområdet angörs från Safirvägen och Smaragdvägen. Bostäderna har utfarter mot 

respektive gata. 

Gång- och cykelvägar 
Inom de delar av planområdet som planläggs för naturmark (NATUR) längs 

Smaragdvägen möjliggörs för en gång- och cykelväg. Denna kommer att knyta ihop 

gång- och cykelvägarna som går från planområdet i nordväst respektive öster så att ett 

sammanhängande stråk bildas. Dessa befintliga gång- och cykelvägar ligger inom 

naturmark i gällande detaljplan. I korsningen Safirvägen/Smaragdvägen bör 

utformningen ses över så att en trygg och säker övergång för gång- och cykeltrafiken 

skapas. 

Parkering 
Parkering sker på egen fastighet. 

Räddningsvägar 
Räddningstjänstens tillgänglighet till planområdet är oförändrad och fortsatt god. 

Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 
Ny bebyggelse inom planområdet ansluts till befintligt ledningsnät i området. Lämplig 

anslutningspunkt anvisas av teknisk affärsverksamhet.  

Befintlig brandpost vid Björnhovda 25:395 har tillräcklig kapacitet för den nya 

bebyggelsen i området. 

Dagvatten 
Kommunens underlag visar att vattenansamlingar kan bildas i anslutning till 

planområdet vid kraftiga skyfall. Ny bebyggelse och nya hårdgjorda ytor innebär också 

att nytt dagvatten behöver tas om hand så att vattenkvalitén i Kalmarsund ej riskerar att 

försämras.  
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Inför granskningsskedet har en dagvattenberäkning tagits fram för att redogöra hur 

flödena av dagvatten ser ut i dagsläget och hur de förändras efter en exploatering enligt 

planförslaget. Beräkningarna utgår från riktlinjer P110 ”Avledning av dag-, drän- och 

spillvatten”, framtagen av Svenskt Vatten. 

Nuvarande dagvattensituation 

Planområdet består i dagsläget dels av fyra fastigheter med befintlig villabebyggelse 

och dels av en större obebyggd yta täckt med grus, sly och viss vegetation. Därutöver 

omfattar planområdet gatumark och en mindre del naturmark. Dagvatten från området 

tas dels upp av en dagvattenledning i planområdets norra del med en diameter på 800 

mm, och dels av en mindre dagvattenledning som går söderut väster om planområdet. 

Nedan redovisas nuvarande yttyper och det beräknade dagvattenflödet från nuvarande 

markanvändning inom planområdet. För de befintliga villatomterna används en 

schablonmässig avrinningskoefficient för villatomter större än 1000 m2 (Svenskt vatten, 

2004). 

Typ av yta Area (m2) Avrinningskoefficient 

Asfalt (lokalgata, GC-väg, trottoar) 1068 0,8 

Obebyggd kvartersmark (grus, sly, vegetation) 4921 0,2 

Befintliga villatomter 4046 0,25 

Naturmark, gräsytor 522 0,1 

Totalt 10557 0,27 (genomsnittlig) 

Med ovanstående förutsättningar genererar ett regn med 10 års återkomsttid och 10 

minuters varaktighet, samt klimatfaktor 1,3, ett dagvattenflöde från planområdet på 86 

l/s i en anslutningspunkt. Ett regn med 25 års återkomsttid och 10 minuters varaktighet, 

samt klimatfaktor 1,3, genererar ett dagvattenflöde på 116 l/s i en anslutningspunkt. 

Dagvattensituation efter exploatering 

En exploatering enligt planen innebär en ökning av hårdgjorda ytor i form av hustak, 

uppfarter, altaner och grusvägar inom kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör också för 

gång- och cykelväg inom naturmark i planområdets norra del vilket innebär att de 

hårdgjorda ytorna kan öka även här. Nedanstående tabell redovisar de beräknade 

dagvattenflödena efter en exploatering enligt planen. Inom den idag obebyggda delen av 

kvartersmarken utgår beräkningarna från högsta tillåtna byggnadsarea och beräknade 

hårdgjorda ytor enligt exploatörens situationsplan. För de befintliga villatomterna 

används återigen en schablonmässig avrinningskoefficient för villatomter större än 1000 

m2 (Svenskt vatten, 2004). 

Typ av yta Area (m2) Avrinningskoefficient 

Befintliga villatomter (kvartersmark) 4046 0,25 

Ny bebyggelse, takytor (kvartersmark) 1200 0,9 

Uppfarter, plattor (kvartersmark) 867 0,7 

Gångvägar, grus (kvartersmark) 240 0,4 

Altaner, trädäck (kvartersmark) 184 0,6 

Besöksparkering, asfalt (kvartersmark) 50  0,8 

Grönytor (kvartersmark) 2343 0,1 

Gata/GC-väg/trottoar, asfalt (allm platsmark) 1627 0,8 

Totalt 10557 0,43 (genomsnittlig) 
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Med ovanstående förutsättningar genererar ett regn med 10 års återkomsttid och 10 

minuters varaktighet, samt klimatfaktor 1,3, ett dagvattenflöde på 133 l/s i en 

anslutningspunkt. Ett regn med 25 års återkomsttid och 10 minuters varaktighet, samt 

klimatfaktor 1,3, genererar ett dagvattenflöde på 180 l/s i en anslutningspunkt. Det 

innebär att dagvattenflödet från ett 25-årsregn efter en exploatering enligt planen ökar 

med totalt 63 l/s. Av det beräknade 25-årsflödet beräknas 87 l/s komma från 

nyexploatering inom kvartersmark och 52 l/s komma från hårdgjorda ytor inom allmän 

platsmark (lokalgata och gång- och cykelväg). 

Föreslagen dagvattenlösning 

Ökningen av dagvatten inom allmän platsmark uppstår i planområdets norra del om 

naturmarken används till en ny gång- och cykelväg. Det beräknade dagvattenflödet från 

en sådan bedöms enligt kommunens tekniska förvaltning kunna ledas till befintlig 

dagvattenledning längs Smaragdvägen, via Färjeparkens dagvattenmagasin som ger 

möjlighet till fördröjning. 

De fyra fastigheterna med befintlig villabebyggelse har sina anslutningspunkter till 

ledningsnätet mot Smaragdvägens södra del. Planförslaget innebär inga betydande 

förändringar för dessa fastigheter jämfört med gällande plan. Dagvattenflödet beräknas 

bli detsamma som i dagsläget och därför föreslås samma dagvattenlösning som idag. 

 

 

Det ökade dagvattenflödet från kvartersmark kommer istället från nyexploatering i 

kvarterets norra del där radhusbebyggelse planeras. Första steget i en hållbar 

dagvattenhantering är lokalt omhändertagande. Enligt underlag från SGU bedöms 

marken i stora delar av planområdet ha hög genomsläpplighet vilket i så fall ger goda 

förutsättningar för infiltration. Detta underlag är dock mycket översiktligt. I förarbetet 

till gällande detaljplan för området (F201) konstaterades det dessutom att 

förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten var dåliga i området. De 

beräkningar som har gjorts till denna detaljplan utgår därför istället från steg två som är 

fördröjning nära källan. Utgångspunkten är då att ett öppet fördröjningsmagasin bör 

anläggas. Enligt exploatörens situationsplan, daterad 2017-09-21, finns det utrymme för 

detta inom grönytan i kvarterets mitt. Härifrån kan dagvattnet ledas till en 

anslutningspunkt vid ledningen längs Safirvägen, eller till två anslutningspunkter där 

den ena är vid Safirvägens ledning och den andra vid Smaragdvägen. Vilket av dessa 

Principskiss för hållbar dagvattenhantering  
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alternativ som är lämpligast utreds i samband med markprojektering i 

genomförandeskedet.  

Anslutning till ledningsnätet sker med en diameter på 160 mm vilket vid fritt flöde ger 

en flödeskapacitet på 20 l/s. Med en anslutning innebär det enligt framtagna beräkningar 

att fördröjningsmagasinet behöver ha en volym på 48 m3. Vid två anslutningar minskar 

den volym som behövs till 44 m3. 

Ett annat komplement i 

dagvattenhanteringen är 

genomsläppliga växtbäddar, s.k. 

rain gardens , som kan användas 

för att rena dagvatten från 

exempelvis parkeringsytor innan 

det leds till fördröjningsmagasin 

och ledningsnät. 

Bebyggelse inom planområdet får 

endast bestå av källarlösa hus. 

Genom egenskapsbestämmelse f3 

regleras att dagvattenledningar ska 

utformas som fördröjningsmagasin. 

El och tele 
Ny bebyggelse ansluts till befintligt el- respektive telenät som är förlagda i angränsande 

gator. Utbyggnad av el- och telenät ska ske samordnat mellan de olika aktörerna och 

samrådas med respektive nätägare.  

Avfall och värme 
Avfallshantering och möjlighet till källsortering/återvinning ordnas inom den egna 

fastigheten. KSRR:s regler och rekommendationer för avfallsutrymmen ska beaktas. 

Hälsa och säkerhet 

Radon 
Området ligger inom normalriskområde för radon men eftersom radon lokalt kan 

förekomma i högre halter bör ny bebyggelse uppföras i radonskyddat utförande så att 

risk för otätheter mot marken minimeras.  

Trafik 
Enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg beräknas tillkommande bostäder enligt 

detaljplanen medföra en ökning av trafikmängden på 52 fordon/dygn (ÅDT). Trafiken 

kommer till största delen röra sig ut mot cirkulationsplatsen vid Järnvägsgatan och 

därmed endast passera befintlig villabebyggelse utmed Safirvägen och Smaragdvägen i 

liten utsträckning. 

Buller 
Den trafik som ny bebyggelse enligt detaljplanen genererar bedöms inte ha mer än 

marginell påverkan på trafikbullret. 

Principskiss för utformning av rain garden  
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Värme, torka och vind 
En exploatering enligt detaljplanen innebär att mark tas i anspråk för bebyggelse och 

hårdgjorda ytor, vilket är sådant som kan medföra ett förändrat lokalklimat i form av 

exempelvis värmeöar och lokalt förändrade vindförhållanden. Den samlade 

exploateringen bedöms dock vara så pass begränsad i sin skala och utformning samt i 

förhållande till det som finns runt planområdet att den inte medför några sådana risker. 

Översvämning 
Även om planområdet inte ligger inom riskområde för översvämning innebär ny 

bebyggelse och hårdgjorda ytor en ökning av dagvatten som behöver tas om hand. 

Ovanstående dagvattenberäkning har tagits framför att visa på vilka åtgärder som blir 

nödvändiga för att förhindra översvämning i samband med skyfall. 

Ställningstagande och planeringsförutsättningar 

Bedömningsgrunder 

De förändringar som detaljplanen medger bedöms inte 

 Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- 

och vattenområden. (3 kap MB) 

 Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och 

vatten för vissa områden i landet. (4 kap MB) 

 Medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids. (5 kap MB) 

Planförutsättningar enligt Plan- och bygglagen (PBL) 

Översiktsplan 
Gällande översiktsplan för Mörbylånga 

kommun antogs 2015-03-24. Utöver 

platsspecifika ställningstaganden finns även 

generella som rör landskapet, infrastruktur, 

kommunikation, boende, service, delaktighet, 

säkerhet, klimat, energi, verksamheter och 

areella näringar. Dessa styr till lika stor del 

kommunens planering.  

Översiktsplanen pekar inte specifikt ut det 

aktuella området. Bland de generella 

förutsättningarna och ställningstagandena 

anges bl.a. att det framför allt i den nordvästra 

kommundelen råder en bostadsbrist, att ny 

bebyggelse ska passa in i befintliga strukturer 

så att en alltför stor utspridning av bebyggelse 

motverkas, samt att kommunen ska arbeta för 

en blandning av olika bostäder och 

upplåtelseformer i tätorterna. Planförslaget 

stämmer därmed överens med översiktsplanens 

intentioner.  

Utdrag ur översiktsplanen. 
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Detaljplaner  
Gällande detaljplan  

F201 – Detaljplan för del av Björnhovda 

25:2 m.fl., Granitvägen. Laga kraft 2012-01-

19. I berört område medger planen bostäder i 

form av friliggande villabebyggelse.  

Omgivande detaljplaner 

F213 – Detaljplan för del av Björnhovda 

25:2 m.fl., BoKlok. Laga kraft 2014-07-18. 

F147 – Detaljplan för del av Björnhovda 

25:2 m.fl. Laga kraft 2002-05-15. 

F85 – Detaljplan för del av Björnhovda 25:2 

och Skogsby 8:17. Laga kraft 1988-07-19. 

F79 – Ändring av byggnadsplanen för 

Färjestadens samhälle, fastigheterna Björnhovda 25:2, Skogsby 8:17, 21:1 och 21:3. 

Fastställd 1986-02-27. 

F36 – Ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Färjestadens samhälle, 

fastigheterna Björnhovda 1:14, 1:25, Torslunda 1:20, m.fl. Fastställd 1973-05-11. 

Pågående planarbete 

Förslag till detaljplan för del av Björnhovda 25:2, Rylgatan. Förslaget antogs av 

kommunfullmäktige 2017-10-24. 

Planförutsättningar enligt Miljöbalken (MB) 

Ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark 
Planområdet ligger inte inom jord- eller skogbruksmark. 

Riksintresse 3 kap 
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB. 

Riksintresse 4 kap 
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. Turismen och det 

rörliga friluftslivet ska särskilt beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksintresse för rörligt 

friluftsliv och 4 kap 3 § MB riksintresse obruten kust. Riksintresset syftar främst till att 

skydda bad, camping och övriga rekreationsvärden utmed kustbandet. Planområdet 

ligger inom Färjestadens tätort och uppfyller därmed kravet för undantag från 

bestämmelserna. 

Miljökvalitetsnormer 5 kap 
Buller 

Miljökvalitetsnormen för buller syftar till att omgivningsbullret inte ska medföra 

skadliga effekter på människors hälsa. 

  

Gällande detaljplaner i området. 
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Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnad bör buller från väg 

inte överskrida: 

• 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats om en 

sådan ska anordnas vid byggnaden 

Om detta inte är möjligt att uppnå bör 

• minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

• minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Planområdet påverkas av trafikbuller från Järnvägsgatan. Nuvarande trafikmängd har 

beräknats till 1160 fordon per dygn i höjd med planområdet. Då avståndet mellan 

Järnvägsgatan och närmaste planerade bostadsbebyggelse i denna detaljplan är omkring 

80 meter bedöms inte den nya bebyggelsen inte påverkas av bullernivåer som överstiger 

riktvärdena. Utöver detta påverkas planområdet av trafikbuller från Safirvägen som har 

en ÅDT på 125 fordon per dygn. Framtida trafik beräknas till 150 fordon per dygn 

enligt Trafikverkets uppräkningstal.  

En översiktlig bullerberäkning enligt Naturvårdsverkets modell har genomförts, vilken 

visar att det inte finns risk för att riktvärdena för buller överskrids. Avståndet mellan 

vägmitt och bostad behöver vara minst 6 meter (ca 3 meter från vägkant). Enligt 

planbestämmelse ska nya bostäder placeras minst 6 meter från fastighetsgräns mot gata. 

Ett genomförande av planen med byggnation av 16 bostäder beräknas medföra en 

ökning med ca 52 fordon per dygn (ÅDT). Detta bedöms inte påverka bullernivåerna i 

området mer än marginellt. 

Luft 

Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i tätorter. 

Riktvärden finns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen samt PM10 (partiklar i 

utomhusluft). Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön. 

Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalité. Planens genomförande medför 

lokalt en liten ökning av trafiken men inte i sådan omfattning att utomhusluften 

försämras. 

Vatten 

Det aktuella planområdet är beläget inom huvudavrinningsområde Öland som omfattar 

hela ön samt delavrinningsområdet (Rinner mot Ö s Kalmarsunds kustvatten) som 

sträcker sig från strandskogen väster om landborgskanten hela vägen ner till Ölands 

södra udde. I Kalmarsund påverkas ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten 

(SE562000-162271) av dagvatten från planområdet. Ytvattenförekomsten har fastställda 

MKN för ekologisk och kemisk status. Idag uppnår ytvattenförekomsten inte god 

kemisk status och har en måttlig ekologisk status. Enligt prognosen finns risk att varken 

god kemisk eller god ekologisk status uppnås inom utsatt tid. 
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En exploatering enligt planen medför att marken delvis kommer att hårdgöras av 

bebyggelse och asfalterade ytor vilket innebär att dagvatten kommer att behöva tas om 

hand. I planbeskrivningen redovisas vilka dagvattenflöden en exploatering enligt 

planförslaget beräknas medföra. Det tillkommande dagvattenflödet beräknas kunna 

fördröjas dels genom befintligt dagvattenmagasin norr om planområdet, och dels genom 

att ett nytt dagvattenmagasin anläggs inom kvartersmark. Fördröjningen kan även 

kompletteras med s.k. rain gardens som hjälper till att rena dagvattnet. Därmed bedöms 

planen inte medföra risk för att miljökvalitetsnormerna för Kalmarsund ska påverkas 

negativt. 

Planområdet är även beläget inom grundvattenförekomsten Västra Öland (SE699265-

155070). Den kvantitativa och kemiska statusen är idag god och det bedöms inte vara 

någon risk för att statusen ska försämras. Planområdet är beläget inom 

verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp och det finns inga kända 

markföroreningar inom planområdet. Kommunen bedömer att grundvattenförekomsten 

inte kommer att påverkas negativt av planens genomförande. 

Områdesskydd 7 kap 
Planområdet berörs inte av något områdesskydd enligt 7 kap MB. 

Generellt biotopskydd 
Planområdet berörs inte av något generellt biotopskydd. 

Övriga planförutsättningar 

Landskapsbildsskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildsskydd. 

Rödlistan 
Inom planområdet finns inga rödlistade arter registrerade.  

Kommunala beslut 

Klimatstrategi 
Klimatstrategin antogs 2011 och anger vision, strategi och mål för kommunens 

klimatarbete. Som strategi anges bl.a. att kommunen ska arbeta aktivt för en 

genomgående klimatanpassad samhällsplanering inom bebyggelse, kommunikation och 

energi. Mål finns bl.a. för bränsleförbrukningen inom transportsektorn och för hållbara 

uppvärmningsformer. 

Bostadsförsörjningsprogram 
Mörbylånga kommuns bostadsförsörjningsprogram antogs 2017-06-20. I detta redovisas 

de kvalitetsmål för planering och bostadsbyggande som finns i översiktsplanen. 

Därutöver anges riktlinjer för bostadsförsörjningen. De övergripande riktlinjerna är: 

A. Antalet bostäder i det totala bostadsbeståndet i kommunen ska öka. 

B. Varierat och differentierat boende i hela kommunen. 

C. Boende för alla. 

D. Strategiskt boende. 

Kopplat till var och en av övergripande riktlinjerna finns ett antal konkreta åtgärder eller 

strategier för hur kommunen ska arbeta vidare framöver. 
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Tillgänglighetsplan 
Kommunens tillgänglighetsplan från 2014 anger bl.a. att kommunen ska göra den 

fysiska miljön tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning och att fysiska hinder för 

personer med funktionsnedsättning ska beaktas i samhällsplaneringen. 

Checklistor 

Checklista för sociala konsekvenser 
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, 

medborgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och kunskapsunderlag 

som möjligt tidigt i beslutsprocessen. Ett led i detta är att upprätta och ta del av en 

checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs.  

Ställningstagande till sociala konsekvenser 
Slutsatsen från checklistan är att planförslaget inte bedöms medföra några negativa 

sociala konsekvenser.  

• Detaljplanen möjliggör för bostadsrätter i radhusformat. Detta skapar ett mer 

varierat bostadsbestånd i Färjestaden.  

• Området ligger nära offentliga inrättningar, gång- och cykelväg samt busshållplats. 

Detta ses som positivt ur en jämlikhetsaspekt. Dock är det drygt en km till 

kommersiella inrättningar.  

• Områdets närhet till skola och sporthall samt GC-vägar och allmänna 

kommunikationer kan verka som en positiv kraft för barns och ungdomars möjlighet 

att klara sig själva. Dock är det drygt en km till kommersiella inrättningar.  

• I planområdets närhet finns gång/cykelvägar, sporthall, aktivitetspark för olika 

åldrar och närhet till naturlandskap med goda rekreations- och 

upplevelsemöjligheter. Detta kan förhoppningsvis verka för en god fysisk hälsa för 

alla boende i planområdet.  

• Fyra veckors samrådstid istället för de tre veckor som är lagstadgade, ger 

förutsättningar för fler att inkomma med synpunkter.  

• Tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst en genomförandefråga 

som förutsätts beaktas i projekterings- och byggskedet.  

• Enligt plan- och bygglagen, PBL ska berörda myndigheter och organisationer höras 

i planärende och ha möjlighet att inkomma med synpunkter. Kommunen vidtar inga 

extra åtgärder för att särskilda grupper ska delta i detta arbete.  

• Situationsplanen som illustrerar en grönyta i mitten av kvarteret och har entréer mot 

gatan ger en tydlig avgränsning, synlighet och överskådlighet av området, vilket 

verkar trygghetsskapande. Förslagsvis inramas den tillkomna bebyggelsen även 

med exempelvis staket eller plantering, för att skapa tydliga gränser mellan privat 

och offentlig miljö.  

Checklista för miljöbedömning 
Enligt PBL 5 kap 18 § (1987:10)/PBL 5 kap 11 § och miljöbalken MB 6 kap 11§, ska 

kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram för att 

utreda om de kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med 

miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 

främjas. Som stöd för kommunens ställningstagande görs först en checklista för 

miljöbedömningen.  
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Om checklistan visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas i en 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB.  

Ställningstagande till miljöbedömning 
En checklista, daterad 2017-05-18, har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt 

kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en 

betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas. 

Genomförande 

Organisatoriska åtgärder 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag då detaljplanen vinner laga kraft. Under 

genomförandetiden ska planen normalt sett inte ändras eller upphävas om inte särskilda 

skäl finns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens 

utgång fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens 

utgång kan dock planen ändras eller upphävas utan uppkomna rättigheter behöver 

beaktas. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för planens genomförande i 

dessa delar. 

Skanska/BoKlok ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark. 

Kommunen ansvarar för allmänna VA-ledningar inom området. 

E.ON ansvarar för elnätet i området. 

Skanova ansvarar för teleledningar i området. 

KSRR ansvarar för avfallshantering. 

Tidplan för genomförandet 
Detaljplanen bedöms vara klar för antagande i november 2017. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Fastighetsbildning och fastighetsreglering 
Detaljplanen föranleder en fastighetsreglering där fastigheterna Björnhovda 25:395, 

25:396, 25:397, 25:399 och 25:400  slås ihop till en fastighet som förvärvas av BoKlok 

Housing AB. Fastighetsregleringen ombesörjs av exploatören. 

Ekonomiska åtgärder 

Plankostnad 
Plankostnader betalas av BoKlok Housing AB. 

Kostnad för genomförande 
Kostnader för VA-anslutning samt nybyggnation av bostäder betalas av BoKlok 

Housing AB. 

Förändringar i infrastrukturen inom allmän platsmark betalas av kommunen. 
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Tekniska åtgärder 

Vatten och avlopp 
Ny bebyggelse ansluts till det kommunala VA-nätet. Lämpliga anslutningspunkter 

anvisas av kommunens tekniska affärsverksamhet. 

Energi och tele 
Anslutning till el- och telenätet ska ske i samråd med E.ON respektive Skanova. 

Tekniska utredningar 
En dagvattenberäkning har tagits fram och bekostas av BoKlok Housing AB. 

Dokumentation och kontroll 
Exploatören ska detaljprojektera infrastrukturen i samråd med kommunens tekniska 

affärsverksamhet. Detaljprojektering ska utföras enligt detaljplan och vara underställd 

kommunens kontroll. Granskning ska ske löpande och omgående. Brister och 

anmärkningar meddelas omgående och förnyad granskning ska ske då detta avtalas. 

Konsekvenser av planens genomförande 

En exploatering enligt planen innebär en förändring av områdets karaktär då en större 

öppen yta tas i anspråk för bebyggelse. En exploatering av den öppna ytan bedöms dock 

öka områdets attraktivitet jämfört med idag då ytan inte är iordningställd utan upplevs 

som tom och ödslig. 

Detaljplanen innebär ett tillskott på 16 bostäder i attraktivt läge med närhet till service 

och med goda pendlingsmöjligheter. I och med att det rör sig om en förtätning av 

befintlig stadsmiljö utnyttjas mark, infrastruktur och resurser på ett effektivt sätt.  

Områdets läge innebär goda förutsättningar för hållbara transporter, med bl.a. närhet till 

goda bussförbindelser. Ny gång- och cykelväg möjliggörs inom naturmark vilket knyter 

ihop ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs en viktig skolväg. 

Bebyggelse och hårdgjorda ytor medför att behov av att ta hand om dagvatten. Det 

bedöms finnas goda möjligheter för detta inom planens naturområden.  

Planen bedöms medföra en marginell ökning av trafik på Safirvägen, Smaragdvägen 

och Järnvägsgatan. 

 

 




